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Tillæg 26 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015–2025 for Bolig-
område ved Brændgårdvej og Sønderager i Herning

Baggrund for tillægget
Tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes ef-
ter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker at ændre spildevandsplan-
lægningen for oplande ved Brændgårdvej og Sønderager i Herning.  

Tillæggets indhold
Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevands-
planen for opland B01, B01.P og B10 ved Brændgårdvej og Sønderager i Her-
ning. 

Områderne er omfattet af 2 lokalplaner (se kortudsnit herunder):  
- Lokalplan nr. 13.B19.1 Boligområde ved Brændgårdvej i Herning, som 

er endeligt vedtaget af Herning Byråd den 22. januar 2019 
- Lokalplan nr. 13.B7.1 Boligområde ved Sønderager i Herning som er 

under udarbejdelse 

      
Lokalplan 13.B18.1 Boligområde ved Brændgårdvej   Lokalplan 13.B7.1 Boligområde ved Sønderager

Den nuværende og kommende spildevandsplanlægning for områderne frem-
går af kortudsnit herunder. Se også oplandskort, udløbsskema og oplandsske-
ma i tillæggets bilag 1.1 – 1.3. 
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Nuværende spildevandsplan               Kommende spildevandsplan

Sønderagerskolen ligger i det eksisterende opland B01. Boldbanerne lige nord for Søndera-
gerskolen er ikke medtaget i opland B01, men indgår i lokalplan 13.B7.1 og skal bebygges. 
Området med boldbanerne skal derfor optages i spildevandsplanen. Oplandet navngives 
B01.P. Der reserveres areal til et regnvandsbassin i området, men bassinet skal ikke have sit 
eget udløb. Det bliver et internt forsinkelsesbassin, som skal udlede via det eksisterende 
bassinanlæg umiddelbart vest for oplandet med udløb B01RUL1.

Eksisterende opland B01.P omdøbes til B01-1.P. Ifølge den nuværende spildevandsplan 
skal regnvand ledes til et forsinkelsesbassin inde i området og derfra videre til det eksisteren-
de bassinanlæg beliggende syd-vest for oplandet med udløb B01RUL1. I nuværende spilde-
vandsplan har forsinkelsesbassinet i området således ikke sit eget udløb. Herning Vand A/S 
ønsker dette ændret, så bassinet får sit eget udløb (B01RUL2) via en grøft. Grøften optages i 
spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg. 

Eksisterende opland B10 (som reelt består af to små oplande) omdøbes til B01-1. Regnvand 
håndteres for nuværende ved nedsivning. På sigt bliver det muligt at aflede regnvand til bas-
sin.

Alt spildevand fra oplandene ledes til Herning Renseanlæg.

Oplysninger om nuværende og kommende oplandsnavne og -størrelser ses i tabel herunder:
Oplande Areal (ha) Bef. areal (ha) Bemærkning
Nuværende 
B01 53,07 21,23 Udløb via B01RUL1 til Herningsholm Å
B01.P 19,47 2,92 Udløb via B01RUL1 til Herningsholm Å
B10 0,31 0,06 Nedsivning regnvand
Kommende
B01 53,07 21,23 Uændret - Udløb via B01RUL1 til Herningsholm Å
B01.P 2,53 1,27 Udløb via B01RUL1 til Herningsholm Å
B01-1 (tidl. B10) 0,31 0,06 Udløb via B01RUL2 til Herningsholm Å
B01-1.P (tidl. B01.P) 19,59 8,82 Udløb via B01RUL2 til Herningsholm Å

B01 B01
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Recipient for regnvand
I dag udledes overfladevand fra opland B01 til Herningsholm Å via eksisterende bassinanlæg 
med udløb B01RUL1. Med indførelse af dette tillæg til spildevandsplanen vil afledning af 
regnvand fra både B01 og B01.P ske til det eksisterede bassinanlæg, mens regnvand fra 
B01-1 og B01-1.P vil blive ledt til et nyt bassin med udløb B01RUL2 til Herningsholm Å via 
en grøft med et snoet forløb. 

Miljømålet for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er 
”god økologisk tilstand”.

Etablering af de to nye boligområder medfører øget udledning af regnvand til Herningsholm 
Å. Forøget udledning af regnvand forventes dog ikke at give anledning til øget hydraulisk be-
lastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af recipienten, da der etableres regn-
vandsbassiner til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. De kom-
mende, ekstra tilledninger af regnvand til Herningsholm Å fra B01.P, B01-1 og B01-1.P vur-
deres derfor at være acceptable.

Specifikke vilkår vedr. placering af grøft og nye bassiner og vilkår vedr. udledning herfra, her-
under indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne samt afløbsvandføring vil 
blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg skal reali-
seres.

Behandling af tillægget til spildevandsplanen
Efter foreløbig vedtagelse bliver tillægget offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside 
(www.herning.dk.).

Efter offentliggørelsen er tillægget fremlagt på hjemmesiden i 8 uger, indenfor hvilken frist til-
lægget kan kommenteres overfor kommunen. 

Tillægget fremsendes samtidig til Miljøstyrelsen. 

Når tillægget er endeligt vedtaget af Byrådet (eller Herning Kommunes Teknik- og Miljøud-
valg, hvis der ikke er indkommet bemærkninger i den offentlige høringsperiode), offentliggø-
res det på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk.).

Endelig vedtagelse af tillægget
Tillægget har været i offentlig høring i perioden 29. august 2019 til 24. oktober 2019.  

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Dette tillæg til spildevandsplan er endelig vedtaget af Herning Kommunes Teknik- og Miljø-
udvalg den 2. december 2019. 

 

Bilag:

Bilag 1.1: kortbilag, Brændgårdvej og Sønderager
Bilag 1.2: udløbsskema, Brændgårdvej og Sønderager
Bilag 1.3: oplandsskema, Brændgårdvej og Sønderager

http://www.herning.dk/

